
Programma trefdag NT2 Antwerpen - 25 april 2018
Locatie: CVO Antwerpen - Campus ruggeveld, Ruggeveldlaan 471, 2100 Deurne

8:30
9:00 V1.01. Creatief schrijven in 

de NT2-klas

Danielle Eeraerts

max 20
tot 12:15

V1.02 Omgaan met 
diversiteit, referentiekader

Sophie Ngo Nlend

max 15
tot 12:15

V1.03 Anderstalig, 
laaggeletterd en 
werkzoekend

Dennis Sysmans en Bert 
Aerts

max 25
tot 12:15

V1.04 Praten met kunst, 
methodieken uit het 
museum

Barbara Van Den Eynde en 
Annelie Willems

max 16

V1.05 Verbindende 
communicatie

Kathleen De Laet

max 25

V1.06 Een duidelijk 
bordschrift

Rit Rijk

max 25

V1.07 Prosodie in de NT2-
les

Anke Guns en Karen Joosten

max 20

V1.08 Differentiëren kan je 
leren

Els Le Page

min 12 - max 24

V1.09 Feedback en 
motivatie: geen verhaal 
apart

Jan Strybol

max 25

V1.10 CVO level2work, 
digitaal lesmateriaal voor 
hoogopgeleide cursisten

Annemie Gevaerts en Ann 
Hellemans

max 24

computerlokaal

V1.11 Leesproblemen 
herkennen en aanpakken

Marieke Bakkes

max 20

V1.12 Tablets en 
smartphones in je les

Lief Houben

max 20
(ev eigen tablet of 
smartphone)

10:30
10:45 V2. 13 Groot familie, een 

toneelproject van Open 
School Antwerpen

Tania Polak
max 25
tot 12:15

V2.14 Traumaherkenning, 
omgaaan met 
getraumatiseerde cursisten

Arlene Manirankunda

max 25
tot 12:15

V2.15 App 'Welkom in 
Antwerpen'

Annelies Verroken

max 20

V2.16 Flipping the 
classroom

Lies Pycke

max 25

V2.17 Taalgarage, 
adviespunt rond zelfstudie

Sana Gridda

max 20

V2.18 Wegwijs in het NT2-
aanbod bij VDAB

Griet Luyten

min 5 - max 25

V2.19 Geïntegreerde 
trajecten met 
vakopleidingen CBE - CVO

Jana Steel

max 25

V2.20 Leervoorkeuren en 
leerstijlen

Annelies Nordin

min 8 - max 25

V2.21 Wat je altijd al wilde 
weten over de ITNA

Sabine Steemans

max 25

11:30
13:15 N1.22 Aan de slag met 

Google Classroom

Jeroen Hendrickx

max 20

computerlokaal

N1. 23 Een open klas, hoe 
doe je dat?

Daan Daeleman, Greet 
Delaunois, Jasper De Rycker, 
Sven Peeters

max 25

N1.24 Gecombineerde 
onderwijs

Lennart Vanstaen

max 20
computerlokaal (indien 
mogelijk eigen laptop, 
smartphone, tablet)

N1.25 Samen sterker voor 
de klas

Joris Van Waes

max 25

N2.26 Kunst in de klas, een 
digitale scheurkalender

Babette Cooijmans

max 25

N1.27 Racisme en 
discriminatie, wat, waar en 
hoe?

Els Haüser

max 25

N1.28 Verlengd traject = 
versterkt traject

Saar Deroo

max 25

N1.29 Aanbod 
maatschappelijk 
perspectief CBE

Helga Gehre

max 25

N1. 30 De waarde van 
woorden

Ginny De Vos

max 25

N1. 31 Aan de slag met 
Kamishibai

Inge Umans

max 20

N1.32 Intervisie 
instaptoetsen CVO

Stijn Verrezen

max 12

N1.33 Solliciteren met 
anderstaligen

Ruth van Olmen

min 14 - max 25

14u45
15:00 N2. 41 Werkplan 

Nederlands

Brit Stessel, Kristel 
Hoydonckx, Floris Cavyn
max 25

15:45 N3. 42 Plezier met boeken 
(ook als je niet goed kan 
lezen) 

Lieve Corneillie

max 25

16:30

Beschrijving sessies: zie onderaan

KOFFIEPAUZE

ONTHAAL MET KOFFIE EN THEE

LUNCH

N2.39 Maak samen de klik, 
digitale geletterdheid

Christina Maes (CTO)

max 25

Indien mogelijk 
smartphone of tablet 
meebrengen

N2.40 Kunst en creativiteit 
in de NT2-klas

Katleen Schueremans

min 12 - max 25

N2.34 Het Archief voor 
Onderwijs: elke dag een 
beeld in je klas

Frederik De Ridder

max 25 

(eigen laptop en 
hoofdtelefoon meebrengen 
+ account aanmaken)

N2.35 Basisaanbod cursus 
Maatschappelijke 
Oriëntatie

Stefanie Ceulemans en Yves 
Tits

min 8 - max 25

N2.38 Tips voor 
traaglerende cursisten

Ine Warmoeskerken en 
Kristien Sieckelinck

max 20

N2.36 Het Moduleboekje

Rit Rijk en Jes Leysen

max 25

N2. 37 Doorstroom OKAN 
naar CVO

Lech Schelfout

max 25

EINDE



Overzicht workshops 

VOORMIDDAG 

van 9:00 – 12:15 (masterclass 180’) 
1. Creatief schrijven in de NT2-klas
2. Omgaan met diversiteit ‘Referentiekader’
3. Anderstalig, laaggeletterd en werkzoekend

van 9:00 – 10:30 (sessie 90’) 
4. Praten met kunst, methodieken uit het museum
5. Verbindende communicatie
6. Een duidelijk bordschrift
7. Prosodie in de NT2-les
8. Differentiëren kan je leren
9. Feedback en motivatie: geen verhaal apart
10. CVO@level2work, digitaal lesmateriaal voor hoogopgeleide cursisten
11. Leesproblemen herkennen en aanpakken
12. Tablets en smartphones in je les

van 10:45 – 12:15 (sessie 90’) 
13. Groot familie, toneelproject van Open School Antwerpen
14. Trauma-herkenning, omgaan met getraumatiseerde cursisten

van 10:45 – 11:30 (sessie 45’) 
15. App ‘Welkom in Antwerpen’
16. Flipping the classroom
17. Taalgarage, adviespunt rond zelfstudie
18. Wegwijs in het NT2-aanbod bij VDAB
19. Geïntegreerde trajecten met vakopleidingen CBE – CVO
20. Leervoorkeuren en leerstijlen
21. Wat je altijd al wilde weten over de ITNA

NAMIDDAG 

van 13:15 – 16:30 (masterclass 180’) 
22. Aan de slag met Google Classroom
23. Een open klas: hoe doe je dat?
24. Gecombineerd onderwijs
25. Samen sterker voor de klas

van 13:15 tot 14:45 (sessie 90’) 
26. Kunst in de klas, een digitale scheurkalender
27. Racisme en discriminatie, wat, waar en hoe?
28. Verlengd traject = versterkt traject
29. Aanbod maatschappelijk perspectief CBE
30. De waarde van woorden
31. Aan de slag met Kamishibai
32. Intervisie instaptoetsen CVO
33. Solliciteren met anderstaligen

van 15:00 tot 16:30 (sessie 90’) 
34. Het Archief voor Onderwijs: elke dag een beeld in de klas
35. Basisaanbod cursus Maatschappelijke Oriëntatie
36. Het Moduleboekje
37. Doorstroom OKAN naar CVO
38. Tips voor traaglerende cursisten
39. Maak samen de klik, digitale geletterdheid
40. Kunst en creativiteit in de NT2-klas



 
van 15:00 – 15:45 (sessie 45’) 

41. Werkplan Nederlands 
 
van 15:45 – 16:30 (sessie 45’) 

42. Plezier met boeken (ook als je niet goed kan lezen) 
 
  



 
 
 

1. Creatief Schrijven in de NT2-klas (Masterclass 180')  

Van 9:00 tot 12:15 

Begeleiding  
Danielle Eeraerts 

Verduidelijking  
Ga als docent zelf aan de slag met creatief schrijven!  
In deze sessie komen zowel praktische toepassingen als theoretische achtergronden aan bod. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Ja. Docenten gaan zelf aan het schrijven dus papier/schrijfgerief is nodig. 
 
Doelgroep 
Docenten CVO en Basiseducatie 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 20 
 
Terug naar overzicht 

  



 

2. Omgaan met diversiteit, ‘referentiekader’ (Masterclass 180')  

Van 9:00 tot 12:15 

Begeleiding  
Sophie Ngo Nlend  

Verduidelijking  
Deel 1: bewustwording van eigen referentiekader (de bril oefening) 
Deel 2: hokjes denken/ stereotyperen verschillen en gelijkenissen/ associatie oefening 
Deel3: overloopspel. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Nee 
 
Doelgroep 
NT2 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 15 
 
Terug naar overzicht 

  



3. Anderstalig, laaggeletterd en werkzoekend (Masterclass 180')  

Van 9:00 tot 12:15 

Begeleiding  
Dennis Sysmans en Bert Aerts 

Verduidelijking  
Dennis Sysmans (teamleider inwerking VDAB Antwerpen) en Bert Aerts (teamleider aanbod 
werkzoekenden CBE Antwerpen) schetsen eerst een algemeen kader (principe VDAB integration 
through work en kenmerken laaggeletterdheid) en stellen dan een aantal Antwerpse samenwerkingen 
voor laaggeletterde werkzoekenden voor (Filet Divers kompas, sector 2 Basiseducatie, Alfaclean, 
Basiseducatie, na OKAN). Tot slot signaleren ze een aantal knelpunten en mogelijke oplossingen en 
beantwoorden ze uw vragen. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Neen 
 
Doelgroep 
Lesgevers, trajectbegeleiders, beleid 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 

  



4. Praten met kunst, methodieken uit het museum (Workshop 90')  

Van 9:00 tot 10:30 

Begeleiding  
Barbara Van Den Eynde  en Annelie Willems 

Verduidelijking  
Wil je tips hoe je in je groep gesprekken aan de hand van kunstwerken kan stimuleren? Wil je een 
thema eens op een andere manier beginnen? Wil je meer interactie in je groep? 
In deze workshop maak je kennis met methodieken die musea hanteren om het gesprek met hun 
bezoekers aan te gaan zoals Visual Thinking Strategies (VTS) en Mijn verhaal. Je krijgt tips om met 
deze taalrijke, interactieve, visuele methodes  aan de slag te gaan in de klas. 
 
Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
De workshop is interactief. Het is de bedoeling dat de deelnemers de werkvormen zelf ervaren.. 
 
Doelgroep 
Iedereen 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 16 
 
Terug naar overzicht 
 
 

  



5. Verbindende Communicatie (Workshop 90')  

Van 9:00 tot 10:30 

Begeleiding  
Kathleen De Laet 

Verduidelijking  
Hoe kan je op een authentieke en empathische manier omgaan met je studenten en collega's? In 
deze sessie leer je een communicatiemodel kennen dat je in 4 eenvoudige stappen gidst naar eerlijke 
en verbindende communicatie, zonder jezelf voorbij te lopen én zonder aan de ander voorbij te gaan. 
Eenvoudig, maar niet gemakkelijk! Gebaseerd op NVC van Marshall Rosenberg, wiens eerste 
boekentitel luidt: "Een taal van het leven, ontwapenend & doeltreffend". Theorie en ervaringsgerichte 
oefeningen met situaties uit je eigen klas wisselen elkaar af. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Interactief, eigen casus om mee aan de slag te gaan, mag maar moet niet 
 
Doelgroep 
Iedereen welkom 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
  



 
 

6. Een duidelijk bordschrift (Workshop 90')  

Van 9:00 tot 10:30 

Begeleiding  
Rit Rijk 

Verduidelijking  
We bekijken en bespreken de leesbaarheid van handschriften, zin en onzin van het aanleren van 
koordschrift aan cursisten NT2 en de mogelijke drempels bij het invoeren van het cursief blokschrift 
als bordschrift. We oefenen concreet het cursief blokschrift en geven en krijgen feedback. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Een balpen om oefeningen te maken. 
 
Doelgroep 
Alle geïnteresseerden. 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 

  



7. Prosodie in de NT2-les. (Workshop 90')  

Van 9:00 tot 10:30 

Begeleiding 
Anke Guns en Karen Joosten 

Verduidelijking  
Hoe werk je met je eigen lesmateriaal aan prosodie tijdens je NT2-les? Volg de workshop en ga 
daarna zelf aan de slag tijdens je les! 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Eigen lesmateriaal meebrengen 
 
Doelgroep 
Leerkrachten CBE en CVO 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 20 
 
Terug naar overzicht 
 
 
  



8. Differentiëren kan je leren! (Workshop 90')  

Van 9:00 tot 10:30 

Begeleiding  
Els Le Page 

Verduidelijking 
Aan de hand van een zelftest ga je na hoever je staat op het gebied van klasdifferentiatie. Vervolgens 
ga je aan de slag met enkele concrete, makkelijk in te bouwen werkvormen. Tot slot volgen nog 
enkele tips voor nog meer differentiatiekansen in de klas. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Interactief 
 
Doelgroep 
Lesgevers CBE, CVO, Linguapolis, trajectbegeleiders, beginnende/ervaren docenten,.. 
 
Min/max aantal deelnemers 
Min 12, max  24 
 
Terug naar overzicht 
 
  



9. Feedback en motivatie: geen verhaal apart (Workshop 90')  

Van 9:00 tot 10:30 

Begeleiding 
Jan Strybol 

Verduidelijking  
Om goed feedback te geven moet je kunnen oordelen: moet ik nu reageren op de fouten? Op welke 
fouten? Wat weegt zwaarder door: het leereffect of de mogelijke demotivatie? Moet ik werken op het 
besef van de cursist of moet ik haar motiveren? Moet ik de cursist positief aanmoedigen of is het tijd 
om de cursist te 'confronteren'? Hoe zit de verhouding feedback en motivatie in elkaar? 
 
Met die vragen wordt een leerkracht elke keer opnieuw geconfronteerd. Efficiënt feedback geven komt 
erop neer de condities en vormen van feedback goed te begrijpen en de gepaste feedback te kunnen 
kiezen. Dat is dan ook het onderwerp van deze workshop: eerst feedback exploreren en dan 
toepassen op een paar concrete situaties en casussen in de NT2-klas. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
De workshop is een combinatie van een presentatie en actieve toepassingen. 
 
Doelgroep 
NT2-lesgevers die hun cursisten efficiënt feedback willen geven. 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 

  



10. cvo@level2work, digitaal lesmateriaal voor hoogopgeleide 
cursisten. (Workshop 90')  

Van 9:00 tot 10:30   

Begeleiding  
Annemie Gevaerts en Ann Hellemans 

Verduidelijking  
Heb jij ook al ervaren dat sommige hoogopgeleide werkzoekende cursisten sneller vooruit willen, 
maar dat je niet echt de geschikte materialen hebt liggen om hun honger te stillen? Zou je graag wat 
meer differentiatie in je lessen brengen, maar komt het er niet altijd van omdat je vreest dat je lessen 
dan te chaotisch worden? Dan is deze workshop  iets voor jou! 
Tijdens deze sessie word je wegwijs gemaakt door de ontwikkelaars van de leerpaden en kan je 
kennismaken met het materiaal en er al eens van 'proeven'. Op termijn is het de bedoeling dat alle 
CVO's er gebruik van kunnen maken. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
De workshop gaat door in het computerlokaal 
 
Doelgroep 
Lesgevers CVO en linuapolis, trajectbegeleiders 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 24 

 

Terug naar overzicht 
 

  



11. Leesproblemen herkennen en aanpakken (Workshop 90')  

Van 9:00 tot 10:30  

Begeleiding  
Marieke Bakkes 

Verduidelijking  
Binnen Centrum Basiseducatie Antwerpen is er een ploeg gespecialiseerde lesgevers voor de aanpak 
van leesproblemen. We leggen uit hoe we werken. We gaan in op het leesproces vanuit een 
neurologisch perspectief. Daarna bekijken we welke problemen er kunnen zijn. 
Vanuit concrete lessituaties ga je op zoek naar leesproblemen bij cursisten en krijg je tips om hiermee 
om te gaan. 
Na het volgen van deze workshop heb je een beter zicht op de mogelijke redenen van leesproblemen 
en hoe ermee om te gaan in je les. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Ja. Lesgevers mogen eigen cases meebrengen. 
 
Doelgroep 
Lesgevers NT2 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 20 
 
Terug naar overzicht 
 

  



12. Tablets en smartphones in je les. (Workshop 90')  

Van 9:00 tot 10:30  

Begeleiding  
Lief Houben 

Verduidelijking  
In deze interactieve en laagdrempelige workshop laten we zien hoe je tablets en eigen smart phones 
van cursisten kan inzetten in je lespraktijk, in functie van zelfredzaamheid en zelfstudie van je 
cursisten. We stellen o.a. een aantal apps voor, laten zien hoe je kan werken met QR codes en zelfs 
augmented reality. Het is de bedoeling dat je naar huis gaat met ideeën en zeer concreet materiaal. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Het is interactief. Graag eigen smart phone en eventueel Android tablet meebrengen. Tablet is niet 
verplicht, heb je er geen, geen probleem. 
 
Doelgroep 
Alle lesgevers CBE, CVO 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 20 
 
Terug naar overzicht 
 

  



13. Groot Familie, een toneelproject van Open School Antwerpen 
(Workshop 90')  

Van 10:45 tot 12:15 

Begeleiding  
Tania Polak 

Verduidelijking  
21 cursisten van Open School Antwerpen stonden in totaal 8 keer op de planken, zowel in Rataplan 
Borgerhout als in het Red Star Line Museum, in HetGevolg in Turnhout en in Fameus in Antwerpen. 
Na wekenlang repeteren onder de hoede van regisseur Stefan Perceval (HETGEVOLG) en het samen 
op weekend gaan, hebben ze een ontroerende voorstelling gebracht onder de naam Groot Familie. 
Ondertussen werkt een nieuwe groep aan een 2de voorstelling die eind maart in première gaat. In de 
groep zaten/zitten zowel NT2'rs, Alfacursisten, NT1'ers, cursisten rekenen, zeker van jezelf 
enzovoort...mensen die goed Nederlands praten of helemaal niet (zo goed). 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Nee 
 
Doelgroep 
Iedereen die interesse heeft in een creatief project waar zeer uiteenlopende mensen aan kunnen 
deelnemen 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 

  



14. Trauma-herkenning, omgaan met getraumatiseerde cursisten 
(Workshop 90')  

Van 10:45 tot 12:15  

Begeleiding  
Arlene Manirankunda 

Verduidelijking  
Info volgt 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Info volgt 
 
Doelgroep 
Info volgt 
 
Min/max aantal deelnemers 
Info volgt 
 
Terug naar overzicht 
 

  



15. App "Welkom in Antwerpen" (Demonstratie 45')  

Van 10:45 tot 11:30  

Begeleiding  
Annelies Verroken 

Verduidelijking  
Je maakt kennis met de app "welkom in Antwerpen"en krijgt tips rond het gebruik in de klas. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Breng je smartphone mee. 
 
Doelgroep 
Alles lesgevers die de app "Welkom in Antwerpen" beter willen leren kennen 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 20 
 
Terug naar overzicht 
 

  



16. Flipping the classroom (Lezing 45')  

Van 10:45 tot 11:30 

Begeleiding  
Lies Pycke 

Verduidelijking  
In deze sessie ontdek je een andere manier om te differentiëren in je klas. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Nee 
 
Doelgroep 
Iedereen die interese heeft 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 

  



17. Taalgarage, adviespunt rond zelfstudie (Demonstratie 45')  

Van 10:45 tot 11:30 

Begeleiding  
Sana Gridda  

Verduidelijking  
Taalgarage is een adviespunt om anderstaligen te helpen die Nederlands willen leren of verbeteren 
via zelfstudie. Maar wat doet Taalgarage precies? Wie kan er terecht en met welke vragen? In deze 
sessie vertellen de collega's van Taalgarage hoe ze te werk gaan en wat de anderstalige precies mag 
verwachten. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Deelnemers kunnen vragen stellen of concrete cases voorleggen, maar ze hoeven niets mee te 
brengen 
 
Doelgroep 
iedereen 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 20 
 
Terug naar overzicht 
 

  



18. Wegwijs in het NT2-aanbod bij VDAB (Lezing 45')  

Van 10:45 tot 11:30 

Begeleiding 
Griet Luyten 

Verduidelijking 
Heb jij anderstalige werkzoekende cursisten in je klas? Krijg je geregeld vragen over de opleidingen 
NT2 bij VDAB? Weet je niet hoe je deze cursisten best informeert en/of doorverwijst? Dan zal deze 
presentatie allicht heel wat verduidelijken. 
Tijdens deze presentatie krijg je een overzicht van de opleidingen NT2 die VDAB Antwerpen 
momenteel aanbiedt, zowel naar inhoud toe als naar instapvoorwaarden. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Nee 
 
Min/max aantal deelnemers 
Min 5, max 25 
 
Terug naar overzicht 
 
 
 
 
 



19. Geïntegreerde trajecten met vakopleidingen CBE - CVO (Lezing 
45')  

Van 10:45 – 11:30 

Begeleiding 
Jana Steel 

Verduidelijking  
Sinds enkele jaren kunnen cursisten bij CBE Antwerpen NT2-les volgen in combinatie met een 
vakopleiding bij een CVO (Techniek, Schilder, Naaien, Koken, Wassen en strijken, Klein Verstelwerk, 
BENO) De lesgever geeft enerzijds les in functie van de vakopleiding, maar draait ook mee op de 
opleidingsvloer. Naast NT2 gaat het aanbod breder naar andere geletterdheidsnoden. Zo komt in de 
meeste opleidingen wiskunde aan bod, en soms ook communicatie of ICT. In deze sessie vertellen we 
meer over de samenwerkingsverbanden tussen CBE en de CVO’s verlopen en wat de impact is op de 
cursisten. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Nee 
 
Doelgroep 
Lesgevers, trajectbegeleiders, beleidsmedewerkers CBE - CVO 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 

  



20. Leervoorkeuren en leerstijlen (Demonstratie 45')  

Van 10:45 tot 11:30 

Begeleiding  
Annelies Nordin 

Verduidelijking 
In deze interactieve workshop ontdekken we verschillende leervoorkeuren en leerstijlen. We willen 
jullie ook laten zien hoe we met een variatie aan werkvormen en een doordachte lesaanpak het 
leerresultaat van alle cursisten kunnen verbeteren. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Wel interactief, niks mee te brengen 
 
Doelgroep 
Lesgevers 
 
 
Min/max aantal deelnemers 
Min 8, max 25 
 
Terug naar overzicht 
 
  



21. Wat je altijd al wilde weten over de ITNA.  
(Lezing 45')  

Van 10:45 – 11:30 

Begeleiding  
Sabine Steemans 

Verduidelijking  
Acht jaar geleden werd er voor de eerste maal een interuniversitaire taaltest Nederlands afgenomen. 
Intussen nemen jaarlijks meer dan 1000 kandidaten deel aan de Interuniversitaire Taaltest Nederlands 
voor Anderstaligen (ITNA). 
In deze infosessie met ruimte voor vragen, wordt de ITNA toegelicht. 
Sabine Steemans, lid van het interuniversitaire ontwikkelteam, gaat in op de volgende punten: 
- Wat is de functie van de ITNA?  
- Wat is de waarde van een ITNA-certificaat? 
- Welk ERK-niveau wordt getest en hoe? 
- Hoe kunnen anderstaligen zich voorbereiden op de ITNA? 
- Hoe zit het met de praktische kant (plaats, data, prijs, voorwaarden herkansing, ….)? 
- Waar vinden anderstaligen informatie over de taalvoorwaarden als ze willen verder studeren aan een 
hogeschool of universiteit? 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
In de infosessie zijn vragen aan het publiek ingebouwd. 
 
Doelgroep 
De infosessie is relevant voor leerkrachten die lesgeven aan anderstaligen met perspectief hoger 
onderwijs. De informatie is verder ook interessant voor wie bezig is met taalvoorwaarden hoger 
onderwijs en/of het ERK-niveau B2/C1. 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 

  



22. Aan de slag met Google Classroom  
(Masterclass 180')  

Van 13:15 tot 16:30 

Begeleiding  
Jeroen Hendrickx 

Verduidelijking  
Tijdens deze sessie ga je zelf aan de slag met Google Classroom. Dat is een krachtige én 
gebruiksvriendelijke toepassing om een klas digitaal te managen. Je leert hoe je makkelijk opdrachten 
kan verspreiden, laten inleveren en verbeteren. We gaan na hoe je mededelingen doet in Google 
Classroom en zo bijvoorbeeld hand-outs, video's en links efficiënt verspreidt. We bekijken samen ook 
kort een aantal externe toepassingen die je kan integreren met Google Classroom. Kortom, na de 
sessie heb je een duidelijk beeld van de mogelijkheden van Google Classroom. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
De sessie gaat door in een computerlokaal. 
 
Doelgroep 
Lesgevers 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 20 
 
Terug naar overzicht 
 

  



23. Een open klas: hoe doe je dat? (Masterclass 180')  

Van 13:15 tot 16:30  

Begeleiding  
Daan Daeleman, Greet Delaunois, Jasper De Rycker, Sven Peeters 

Verduidelijking 
Zou het niet fantastisch zijn om voldoende oren, ogen en handen te hebben om probleemloos te 
differentiëren in je klas? In de open klassen van Encora wordt dat realiteit.  
Teams van leerkrachten creeëren er samen, met de cursisten, een gezonde, open en tolerante cultuur 
waarbinnen alle betrokkenen zich veilig en vrij voelen. Zo kan iedereen binnen en buiten de klas 
samenwerken, netwerken en autonoom leren leren.  
Dit veronderstelt een open teamwerking en slanke eenvormigheid die een flexibele organisatie op 
maat van vele unieke individuen mogelijk maakt.  
Maar hoe doe je dat? En hoe kunnen jullie dat op maat van jullie context doen? Graag begeleiden wij 
een deel van jullie opstart- en ontwikkelingsproces. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Stuur zo snel mogelijk een thema of doel door naar daan.daeleman@so.antwerpen.be  Laat je 
eventueel inspireren door volgende vragen: Hoe bepaal je een gezamenlijke missie/visie? Hoe creëer 
je een gezonde leeromgeving/-cultuur? Hoe kom je tot een open teamwerking? Hoe integreer je alle 
noodzakelijke instrumenten (lesmateriaal – evaluatie)? Hoe betrek je iedereen / de wereld? ... 
 
Doelgroep 
Iedereen die interesse heeft in of betrokken is bij het voorbereiden, oprichten of verder uitwerken van 
een open klas. Je inschrijven als team is een meerwaarde, maar geen voorwaarde. 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 

  

mailto:daan.daeleman@so.antwerpen.be


24. Gecombineerd onderwijs (Masterclass 180')  

Van 13:15 tot 16:30 

Begeleiding  
Lennart Vanstaen 

Verduidelijking 
Hoe creëer je een mooie harmonie tussen contact- en afstandsles? In deze masterclass krijg je een 
stukje theorie en vooral veel voorbeelden, praktische tips en e-tools die je kunnen helpen de 
afstandslessen interessant, uitdagend en intrinsiek motiverend te maken. We trekken de lijn ook door 
naar de contactmomenten en hoe de beide soorten onderwijs elkaar gunstig kunnen beïnvloeden. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
De sessie gaat door in een computerlokaal  (indien mogelijk eigen laptop / smartphone / tablet 
meebrengen) 
 
Doelgroep 
Voornamelijk docenten, maar iedereen die geïnteresseerd is 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 20 
 
Terug naar overzicht 
 

  



25. Samen sterker voor de klas (Masterclass 180')  

Van 13:15 tot 16:30 

Begeleiding 
Joris Van Waes 

Verduidelijking  
Wat is co-teachen precies? En hoe kan dit je helpen om beter les te geven? 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Enkel een smartphone 
 
Doelgroep 
Voor alle docenten die hiermee willen gaan experimenteren of al de eerste stappen aan het zetten 
zijn. 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 

  



26. Kunst in de klas, een digitale scheurkalender (Infosessie 90')  

Van 13:15 tot 14:45 

Begeleiding  
Babette Cooijmans 

Verduidelijking 
Via de digitale scheurkalender is de kennismaking met kunst laagdrempelig en leuk. Kunst is een 
spiegel voor de mens en is daarom bij uitstek een manier om een actieve dialoog in de klas op gang 
te brengen. In de infosessie wordt het gebruik van de digitale scheurkalender toegelicht en nemen we 
samen de proef op de som hoe kunst een dialoog op gang kan brengen. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Interactief maar niets nodig 
 
Doelgroep 
Iedereen 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 

  



27. Racisme en discriminatie, wat, waar, hoe? (Workshop 90')  

Van 13:15 tot 14:45 

Begeleiding  
Els Haüser 

Verduidelijking 
Tijdens deze sessie zoomen we in op de geschiedenis van racisme en discriminatie, impact van het 
kolonialisme. Verschillende visies op samenleven (segregatie, assimilatie, integratie, inclusie, co-
creatie) worden besproken. Je krijgt een zicht op structurele uitsluitingsmechanismes die ook nu nog 
in onze samenleving maar ook in het onderwijs spelen. Maar ook inzicht in onze eigen persoonlijke 
niet congruente meningen. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Vragen stellen kan 
 
Doelgroep 
Iedereen 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 

  



28. Verlengd traject = versterkt traject (Infosessie 90')  

Van 13:15 tot 14:45 

Begeleiding  
Saar Deroo 

Verduidelijking 
Wat is de visie en aanpak binnen CVO Gent op het verlengd traject? 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Nee 
 
Doelgroep 
Lesgevers CVO, coördinatoren 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 

  



29. Aanbod Maatschappelijk perspectief CBE (Infosessie 90')  

Van 13:15 tot 14:45 

Begeleiding  
Helga Gehre + educatieven maatschappelijk perspectief 

Verduidelijking 
Na 1.2 kunnen cursisten bij CBE kiezen voor een bepaald traject. Sommigen willen werken, anderen 
willen nog verder studeren, …  
Zij die nog verder Nederlands willen oefenen, bieden we een drempelverlagend traject aan om meer 
te kunnen participeren in de maatschappij en op die manier kennis te maken met oefenkansen. Ook 
mensen die stagneren binnen het schoolse leren kunnen hieraan deelnemen. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Deelnemers moeten niks meebrengen, mogelijkheid tot vragen en ideeën zal voorzien worden 
 
Doelgroep 
Alle geïnteresseerden, lesgevers CBE, CVO traag traject, trajectbegeleiders, ... 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 

  



30. De waarde van woorden (Workshop 90')  

Van 13:15 tot 14:45  

Begeleiding  
Ginny De Vos 

Verduidelijking 
In deze sessie fris je je kennis over woordenschatverwerving op en krijg je goede voorbeelden van 
semantisereng en consolidering aangereikt. De sessie bevat veel doe-activiteiten, zodat je zelf 
ondervindt wat werkt en wat niet. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Ja, deelnemers hoeven niets mee te brengen. 
 
Doelgroep 
Voor taaldocenten die hun kennis over woordenschatverwerving kort willen opfrissen en op zoek zijn 
naar goede voorbeelden van semantisereng en consolidering. 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 
 

  



31. Aan de slag met kamishibai (Workshop 90')  

Van 13:15 tot 14:45 

Begeleiding 
Inge Umans 

Verduidelijking 
Inge Umans schreef een handboek over het gebruik van kamishibai als vertel-en werkvorm. In deze 
workshop vertelt Inge je de oorsprong van kamishibai en laat ze je zelf de magische kracht hiervan 
ervaren. We zoomen in op de verschillende educatieve toepassingen, staan stil bij de verhaalkeuze 
en de afstemming met je doelgroep. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Interactief 
 
Doelgroep 
Iedereen 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 20 
 
Terug naar overzicht 
 
  



 

32. Intervisie instaptoetsen CVO (Workshop 90')  

Van 13:15 tot 14:45  

Begeleiding  
Stijn Verrezen 

Verduidelijking  
In deze intervisiesessie bekijken we samen schrijfproducten van de instaptoetsen CVO op 
verschillende niveaus en wisselen we ervaringen uit rond het inschatten van het instapniveau. Je 
oefent ook het mondelinge gedeelte met ‘echte’ kandidaten. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Eigen map van de instaptoetsen 
 
Doelgroep 
Docenten, trajectbegeleiders CVO en collega’s van Atlas. Je moet al ervaring hebben met het 
afnemen van de instaptoetsen CVO. 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 12 
 
Terug naar overzicht 
 
  



33. Solliciteren met anderstaligen (Workshop 90')  

Van 13:15 tot 14:45 

Begeleiding 
Ruth Van Olmen 

Verduidelijking 
Maak kennis met de methodieken die VDAB inzet voor anderstaligen en analfabeten om te 
solliciteren. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Nee 
 
Doelgroep 
Alle lesgevers en begeleiders met interesse in solliciteren. 
 
Min/max aantal deelnemers 
Min 14, max  25 
 
Terug naar overzicht 
 
  



34. Het Archief voor Onderwijs: elke dag een beeld in de klas 
(Workshop 90')  

Van 15:00 tot  16:30 

Begeleiding 
Frederik De Ridder 

Verduidelijking 
Je maakt kennis met een website boordevol audiovisueel materiaal voor lesgevers, je leert hoe je het 
materiaal makkelijk kan integreren in je lessen. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Breng je laptop, een hoofdtelefoon en je lerarenkaart mee. 
Je regsitreert je best vooraf  via www.onderwijs.hetarchief.be 
 
Doelgroep 
Iedereen 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 
  

http://www.onderwijs.hetarchief.be/


35. Basisaanbod cursus Maatschappelijke Oriëntatie (Workshop 
90')  

Van 15:00 tot 16:30 

Begeleiding  
Stephanie Ceulemans en Yves Tits 

Verduidelijking 
Elke inburgeraar volgt een cursus Maatschappelijk Oriëntatie (MO) als deel van het 
inburgeringstraject. Deze cursus wordt gegeven in verschillende talen, aangepast aan de doelgroepen 
de leervragen van de cursisten. Maar er zijn ook een aantal basisdoelen waarrond in elke cursus MO 
gewerkt wordt. Tijdens deze sessie maak je kennis met deze Basis MO en de aanpak van de lessen. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Interactief, niets meebrengen 
 
Doelgroep 
Iedereen 
 
Min/max aantal deelnemers 
Min 8, max 25 
 
Terug naar overzicht 
 
  



36. Het Moduleboekje: van puntenboekje tot hefboom naar 
gelijkgerichtheid en transparantie  
(Infosessie 90')  

Van 15:00 tot 16:30 

Begeleiding  
Rit Rijk (Ivoran) en Jes Leysen (CVO Antwerpen) 

Verduidelijking 
In deze informatiesessie lichten we deze tool toe. Vertrekpunt zijn de basiscompetenties die in een 
module ingeoefend en geëvalueerd zullen worden. We tonen aan de hand van een aantal concrete 
toets- en portfoliotaken op welke manier de vorderingen van de individuele cursisten worden gemeten, 
geregistreerd en gerapporteerd. Het gebruik van dit Excel-instrument faciliteert consistentie, 
gelijkgerichtheid, transparantie en vernieuwing binnen de vakgroep. 
 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Een deel informatief, een deel interactief, maar deelnemers moeten niets meebrengen 
 
Doelgroep 
Docenten CVO 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 
  



37. Doorstroom OKAN naar CVO (Uitwisseling 90')  

Van 15:00 tot 16:30 

Begeleiding  
Lech Schelfout 

Verduidelijking  
Je krijgt meer info over een aantal good practices in het volwassenenonderwijs (BENO, Opstap,...), er 
is ook ruimte voorzien voor ervaringsuitwisseling rond OKANners in het volwassenonderwijs, b.v. de 
impact van het verschil tussen de ontwikkelingsdoelen Nederlands OKAN en de OP's NT2 en ERK, ... 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Nee, maar input van deelnemers die ervaring hebben met 18-21-jarige jongeren is meer dan welkom! 
 
Doelgroep 
Trajectbegeleiders, lesgevers, … 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 
  



38. Tips voor traaglerende cursisten (Workshop 90')  

Van 15:00 tot 16:30 

Begeleiding  
Ine Warmoeskerken en Kristien Sieckelinck 

Verduidelijking  
Niet elke traag lerende cursist is hetzelfde. We kijken naar verschillende aspecten van traag leren. We 
denken na hoe we drempels kunnen verlagen. We ontdekken methodieken, werkvormen en 
materialen. We onthouden enkele vuistregels. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Ja, deelnemers mogen materiaal meebrengen waar laaggeletterde cursisten het moeilijk mee hebben 
 
Doelgroep 
Lesgevers CVO schakelklas en verlengd traject 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 20 
 
Terug naar overzicht 
 
  



39. Maak samen de klik, digitale geletterdheid (Workshop 90')  

Van 15:00 tot 16:30 

Begeleiding  
Christina Maes (CTO) 

Verduidelijking  
In deze workshop bespreken we de resultaten van een kleinschalig onderzoek naar de digitale 
geletterdheid van laaggeletterde inburgeraars. We geven weer wat het gebruik is van digitale media 
door de doelgroep en welke behoeften ze eventueel hebben. Daarna bespreken we hoe er op een 
geïntegreerde manier aan digitale vaardigheden gewerkt kan worden tijdens de lessen NT2.  
 
Tot slot focussen we op de digitale competenties van de NT2-leerkracht. We reiken een instrument 
voor zelfevaluatie aan en ervaren hoe bepaalde gebruiksvriendelijke en eenvoudig te gebruiken 
digitale hulpmiddelen functioneel kunnen ingezet worden tijdens de NT2-les. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Indien mogelijk smartphone of tablet meebrengen. 
 
Doelgroep 
Docenten NT2 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 
  



40. Kunst en creativiteit in de NT2-klas.  
(Workshop 90')  

Van 15:00 tot 16:30 

Begeleiding  
Katleen Schueremans 

Verduidelijking  
In deze workshop ga je zelf creatief aan de slag. Je ervaart hoe je met kunst en creativiteit kan werken 
in je klas en wat het jou en de cursisten oplevert, zowel op het vlak van klasdynamiek als op het vlak 
van taalverwerving. De opdrachten zijn eenvoudig, laagdrempelig en ongecompliceerd. Je kan er zo 
mee aan de slag in je klas. Voor iedereen die zin heeft om op een inspirerende manier te werken, de 
cursisten op een andere manier te leren kennen en om op een creatieve manier taal uit te lokken en te 
ondersteunen.  

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Interactief/ de deelnemers moeten niets meenemen 
 
Doelgroep 
Lesgevers CBE en CVO 
 
Min/max aantal deelnemers 
Min 12, max 25 
 
Terug naar overzicht 
 
  



41. Werkplan Nederlands, een pakket voor werknemers van stad 
Antwerpen (Demonstratie 45')  

Van 15:00 tot 15:45 

Begeleiding  
Brit Stessel, Kristel Hoydonckx, Floris Cavyn 

Verduidelijking  
Werkplan Nederlands (CVO LBC) en Werkplan Nederlands basis (CBE) is een lessenreeks waarin 
medewerkers van de Stad Antwerpen (E en D niveau) taalondersteuning krijgen. Het pakket is gericht 
op doorstroom van deze medewerkers naar een volgend niveau binnen de Stad. Ze worden talig en 
digitaal sterker gemaakt. Tijdens deze workshop maak je kennis met de aanpak van CVO vs CBE en 
kan je ook het materiaal bekijken dat tijdens deze lessen gebruikt wordt. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
De deelnemers kunnen vragen stellen. 
 
Doelgroep 
Lesgevers CBE, CVO, trajectbegeleiders, beginnende en ervaren docenten. 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
 
  



42. Plezier met boeken (ook als je niet goed kan lezen)  
(Demonstratie 45')  

Van 15:45 tot 16:30 

Begeleiding  
Lieve Corneillie 

Verduidelijking  
Hoe kan je werken aan leesplezier als cursisten niet goed kunnen lezen in het Nederlands? Aan de 
hand van concrete materialen, krijg je tips om aan de slag te gaan in je klas. 

Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen 
Inbreng/vragen van deelnemers zijn welkom 
 
Doelgroep 
Lesgevers die graag aan de slag willen gaan in hun klas 
 
Min/max aantal deelnemers 
Max 25 
 
Terug naar overzicht 
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	33. Solliciteren met anderstaligen (Workshop 90')
	Van 13:15 tot 14:45
	Begeleiding
	Verduidelijking
	Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen

	34. Het Archief voor Onderwijs: elke dag een beeld in de klas (Workshop 90')
	Van 15:00 tot  16:30
	Begeleiding
	Verduidelijking
	Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen

	35. Basisaanbod cursus Maatschappelijke Oriëntatie (Workshop 90')
	Van 15:00 tot 16:30
	Begeleiding
	Verduidelijking
	Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen

	36. Het Moduleboekje: van puntenboekje tot hefboom naar gelijkgerichtheid en transparantie  (Infosessie 90')
	Van 15:00 tot 16:30
	Begeleiding
	Verduidelijking
	Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen

	37. Doorstroom OKAN naar CVO (Uitwisseling 90')
	Van 15:00 tot 16:30
	Begeleiding
	Verduidelijking
	Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen

	38. Tips voor traaglerende cursisten (Workshop 90')
	Van 15:00 tot 16:30
	Begeleiding
	Verduidelijking
	Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen

	39. Maak samen de klik, digitale geletterdheid (Workshop 90')
	Van 15:00 tot 16:30
	Begeleiding
	Verduidelijking
	Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen

	40. Kunst en creativiteit in de NT2-klas.  (Workshop 90')
	Van 15:00 tot 16:30
	Begeleiding
	Verduidelijking
	Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen

	41. Werkplan Nederlands, een pakket voor werknemers van stad Antwerpen (Demonstratie 45')
	Van 15:00 tot 15:45
	Begeleiding
	Verduidelijking
	Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen

	42. Plezier met boeken (ook als je niet goed kan lezen)  (Demonstratie 45')
	Van 15:45 tot 16:30
	Begeleiding
	Verduidelijking
	Is het interactief, moeten deelnemers iets meebrengen





